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Semenjak akhir tahun 2016 hingga saat ini, harga cabai (Capsicum spp.) terus beranjak naik. Harganya ada dikisaran Rp. 80.000 
hingga Rp. 120.000 per kilogram. Bahkan di beberapa tempat harganya melonjak hingga di atas Rp. 150.000. Sebelum harga cabai 
naik, 1 ons cabai rawit bisa dibeli dengan harga Rp. 4.000, tetapi saat ini, di sebuah pasar tradisional di Kota Banjarmasin, untuk 
cabai dengan berat yang sama dibanderol dengan harga Rp.15.000 atau Rp. 150.000 per kilogramnya. Lantas, apakah penyebab 
harga cabai naik hingga harga satu kilogram cabai sama dengan satu kilogram daging? Hal tersebut tentunya menimbulkan 
pertanyaan bagi masyarakat Indonesia yang sehari-hari mengkonsumsi cabai. Informasi di media massa menjelaskan bahwa 
kenaikan harga cabai tak lepas sebagai dampak kondisi cuaca di Indonesia yang sedang mengalami La Nina sehingga musim hujan 
di atas kawasan Indonesia dengan rata-rata intensitas curah hujan yang lebih tinggi dari tahun-tahun biasanya.

Setiap musim tanam mempunyai tantangan masing-masing bagi petani. Pada musim kemarau biasanya banyak serangan hama, 
sedangkan pada musim hujan seperti saat ini, yang paling ditakuti oleh para petani cabai adalah serangan jamur atau cendawan. 
Curah hujan dan kelembaban yang tinggi sangat mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan cendawan sehingga muncul 
berbagai jenis penyakit. Salah satu penyakit penting pada cabai ialah penyakit antraknosa atau dikenal juga dengan patek. 
Sebenarnya antraknosa tidak hanya menyerang cabai. Penyakit ini juga dapat menyerang tomat, paprika, semangka, buah naga, 
melon, timun, bawang merah, buncis, dan mangga. Berdasarkan laporan Balai Penelitian Hortikultura Lembang tahun 2002, 
kehilangan hasil karena antraknosa pada cabai dapat mencapai 50-100%. Penyakit antraknosa dapat mengakibatkan gagal panen 
yang sangat besar. Jadi, inilah alasan kenapa saat ini harga cabai melambung tinggi.

Antraknosa merupakan penyakit yang disebabkan oleh cendawan Colletotrichum spp. Antraknosa yang menyerang cabai 
disebabkan cendawan spesies Colletotrichum capsici. Colletotrichum spp. merupakan cendawan parasit fakultatif dari Ordo 
Melanconiales dengan ciri-ciri konidia (spora) tersusun dalam aservulus (struktur aseksual pada cendawan parasit). Cendawan 
dari Genus Colletotrichum termasuk dalam Class Deuteromycetes yang merupakan bentuk anamorph (bentuk aseksual), dan 
saat dalam bentuk teleomorph (bentuk seksual) masuk dalam kelas Ascomycetes yang dikenal dengan cendawan bergenus 
Glomerella. Colletotrichum capsici menghasilkan spora berupa konidia yang berbentuk silindris, hialin dengan ujung-ujungnya 
yang tumpul dan bengkok seperti bulan sabit dengan ukuran 18,6 - 25 µm x 3,5 - 5,3 µm dan kecepatan tumbuh 9,8 mm per hari.

Penyakit antraknosa umumnya menyerang pada hampir semua bagian tanaman, mulai dari ranting, cabang, daun dan buah. Fase 
serangannya dimulai sejak fase perkecambahan, fase vegetatif, fase generatif hingga pascapanen. Colletotrichum capsici pada 
biji cabai dapat menimbulkan kegagalan berkecambah atau bila telah menjadi kecambah dapat menimbulkan rebah kecambah, 
sedangkan pada tanaman dewasa dapat menimbulkan mati pucuk, infeksi lanjut ke bagian lebih bawah yaitu daun dan batang 
yang menimbulkan busuk kering warna cokelat kehitam-hitaman.
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Bagian yang diserang biasanya menunjukkan gejala bercak yang mirip patek sehingga penyakit ini lebih populer di kalangan 
petani dengan penyakit patek. Pada fase generatif, gejala ditandai dengan pembusukan pada buah cabai yang terserang. Mula-
mula terdapat bercak coklat kehitaman, kemudian meluas dan akhirnya menyebabkan buah menjadi busuk dan lunak. Pada 
pusat bercak akan terlihat titik-titik hitam terdiri atas kumpulan setae dan konidia.

Serangan cendawan pada buah, baik buah muda maupun tua atau masak, akan menyebabkan gejala bercak-bercak yang semakin 
lama akan melebar. Selanjutnya seluruh buah akan dipenuhi bercak, sehingga akhirnya buah akan mengerut dan mengering 
dengan warna kehitaman. Gejala selanjutnya adalah buah akan membusuk dan rontok. Bila bercak yang tampak pada buah itu 
diperhatikan, maka di bagian tengah bercak akan tampak semacam tepung berwarna jingga atau kemerahan. Penyakit antraknosa 
pascapanen dapat berkembang selama proses pengangkutan dan penyimpanan, jika infeksi sudah terjadi di lapangan. Tindakan 
pengendalian dapat dilakukan dengan cara sortasi buah ataupun pemberian perlakuan terhadap buah. Penyebaran C. capsici 
dibantu oleh air, angin dan serangga, sehingga akan menyebar dengan cepat ke bagian buah lain yang belum terinfeksi. Oleh 
karenanya, bila dalam suatu areal pertanaman terdapat tanaman cabai yang terserang antraknosa, tidak butuh waktu lama 
hingga seluruh tanaman akan mengalami hal yang sama.

Ada beberapa upaya penanganan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penyakit antraknosa, diantaranya:
1. Perlakuan benih cabai yang akan disemai dengan perendaman dalam fungisida sistemik seperti benomil, metil tiofanat atau 

karbendazim dengan dosis 2 g/l selama 4-6 jam.
2. Rotasi tanaman. Jangan menanam cabai di lahan bekas pertanaman tomat atau suku solanaceae lain untuk memutus siklus 

cendawan penyebab antraknosa.
3. Pengaturan drainase agar air hujan tidak menggenang dan dapat mengalir keluar dari lahan pertanaman.
4. Pemberian pupuk dengan kandungan K & Ca yang tinggi untuk memperkuat dinding sel tanaman dan tidak memberikan 

pupuk dengan kandungan N (urea & Za) tinggi karena dapat membuat jaringan tanaman berair sehingga lebih rentan 
terserang antraknosa.

5. Aplikasi fungsida bila tanaman sudah terserang antraknosa. Fungisida yang digunakan untuk mengendalikan antraknosa/
patek berdasarkan cara kerjanya dibedakan menjadi 2, yaitu: kontak (mankozeb, propineb, klorotalonil, tembaga hidroksida) 
dan sistemik (benomil, metalaksil, dimetomorf, siprokonazol, difenokonazol, tebukonazol, azoksitrobin, karbendazim).

6. Eradikasi tanaman atau bagian tanaman yang terinfeksi cendawan agar tidak menyebar ke tanaman lain.
7. Sortasi buah ataupun pemberian perlakuan terhadap buah pada pascapanen agar antraknosa tidak berkembang selama 

pengangkutan dan penyimpanan.
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Berdasarkan data BMKG, La Nina akan terjadi hingga Maret 2017. Curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan kondisi 
lingkungan yang lembab dan basah sehingga serangan penyakit antraknosa pada cabai masih tinggi dan sulit dikendalikan. 
Akibatnya kita masih harus bersabar lebih lama menunggu harga cabai turun dan kembali normal. Ternyata cukup kompleks 
fakta dibalik melejitnya harga cabai saat ini. Terlintas ide untuk menanam cabai sendiri dalam polibag di pekarangan, selain akan 
kelihatan lebih asri, juga untuk mengamankan persediaan cabai dan dapat memangkas dana belanja ketika harga cabai sepadan 
dengan harga daging sapi seperti saat ini.
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